รายการก๋วยเตีย
๋ วหลอด 肠粉 “Cheung Fun” Rice Flour Noodle

รายการของนึง่ 蒸 Steamed

ก๋วยเตี๋ยวหลอดหอยเชลล์ 肠粉带子
Steamed “Cheung Fun” rice flour noodles with scallop

THB 200

ซาลาเปาไข่เค็ม 流沙包
Steamed salted egg bun

THB 170

THB 170

ซาซิวเปาหมูแดง 叉烧包
“Char Siu Bao” barbecued red pork bun

THB 120

ซาลาเปา 2 สี 黑芝麻奶皇包
Steamed black creamy custard bun

THB 120

ก๋วยเตี๋ยวหลอดกุ้ง 肠粉鲜虾
Steamed “Cheung Fun” rice flour noodles with prawn
ก๋วยเตี๋ยวหลอดหมูแดง 肠粉义烧
Steamed “Cheung Fun” rice flour noodles
with barbecued pork

THB 170
รายการของทอด 煎炸 Pan Fried and Deep Fried

รายการของนึง่ 蒸 Steamed
THB 200

เผือกทอดยัดไส้หอยเชลล์ซอสวาซาบิ 芥辣带子炸芋角
Crispy scallop dumplings wrapped with mashed taro
topped with wasabi dressing

THB 200

ลูกชิ้นกุ้งนึ่งกระเพาะปลา 百花蒸鱼鳔
Steamed shrimp ball with fish maw

THB 170

ลูกชิ้นกุ้งทอดสอดไส้ชีส 芝士虾丸
Golden shrimp ball with cheese bread

THB 180

เนื้อปลาเก๋าอบวุ้นเส้น 粉丝石班卷
Braised marinated garoupa wrapped with glass noodles

THB 140

กุ้งปิรามิด 沙拉虾角
Deep fried prawn dumplings with mayonnaise

THB 140

ขาไก่นึ่งเต้าซี่ 豉汁蒸凤爪
Steamed chicken feet in black bean sauce

THB 120

กุ้ยช่ายไส้กุ้งทอด 韭菜虾饼
Pan fried chive with shrimp cake

THB 150

ซี่โครงหมูนึ่งเต้าซี่กับเผือก 豉汁芋头蒸排骨
Steamed pork spare ribs, taro in black bean sauce

THB 120

ฟองเต ้าหู ้ทอด 鲜虾腐皮卷
Bean curd skin rolls with shrimp

THB 150

THB 120

ขนมผักกาด 腊肠罗卜糕
Pan fried radish cake with dried shrimp and Chinese sausage THB 120

ฮะเก๋ากุ้งและหอยเชลล์ 豆苗带子虾饺
Scallop with shrimp dumpling and tou miao

ข้าวเหนียวห่อใบบัว 腊肠糯米鸡
Lotus leaf wrapped sticky rice, Chinese sausage, chicken,
dried shrimp and black mushroom
ลูกชิ้นปลาแซลมอนซอสพริกไทยดา 黑椒三文鱼球
Salmon ball with black pepper sauce

THB 160

ขนมผักกาดนึ่ง 家乡罗卜糕
Steamed radish cake with dried shrimp and Chinese sausage THB 120

All prices are in Thai Baht subject to 10 % service charge and applicable government tax.
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รายการขนมอบ 焗炒 Baked

พายหมูแดง 义烧酥
Baked barbecued red pork puff

THB 140

ต่านทาร์ตชาเขียว 绿茶蛋塔
Baked green tea egg custard tart

THB 140

万豪点心五味拼
Mao Ho luxury Dim sum assorted platter
ติ่มซาชุดพิเศษ
(ฮะเก๋าปลาหมึก ขนมจีบ ฮะเก๋าหอยเชลล์ งาทอดไส้ไหล ปลาเก๋าห่อวุ้นเส้น)
2 pcs each of: Black har gau, pork siu mai , scallop and shrimp
dumpling, sesame ball with creamy egg yolk, braised marinated
garoupa wrapped with glass noodles

มังสวิรต
ั ิตม
ิ่ ซา 素食 Vegetarian Dim Sum
เผือกทอดไส้ข้าวโพดเจ 粟米炸芋角
Mashed taro with sweet corn

THB 140

ก๋วยเตี๋ยวหลอดผัก 肠粉素食
Steamed “Cheung Fun” rice flour noodles with vegetables

THB 150

ซาลาเปาไส้พุทราจีน 自制枣泥包
Homemade red date paste bun
ปอเปี๊ยะทอดเจ 炸素春卷
Deep fried vegetarian spring roll
โจ๊ก 粥 Congee
โจ๊กเป๋าฮื้อ 鲍鱼丝粥
Rice soup with abalone
โจ๊กซีฟู้ด 万豪海鲜粥
Man Ho seafood congee (prawns, squid, garoupa fillet)
โจ๊กเนื้อปลาเก๋า 石斑鱼片粥
Garoupa fish fillet with ginger
โจ๊กหมูสับใส่ไข่เยี่ยวม้า 皮蛋瘦肉粥
Pork with Century egg

THB 480
THB 140

THB 120
位 per portion
THB 200

THB 180

THB 180

ก๋วยเตี๋ยวหลอดกุ้งกรอบ 肠粉脆虾卷
Steamed “Cheung Fun” rice flour noodles crispy shrimp

THB 170

กุ้งนึง่ ซอสกระเทียม 蒜蓉蒸蝦
Steamed prawns with garlic

THB 170

ปอเปี๊ยะกุ้ยช่ายไส้หมูและกุ้ง 猪肉虾韭菜卷
Shrimp with pork chive rolls

THB 160

ฟองเต้าหู้นึ่งราดซอสเป๋าฮื้อ 鲍汁鲜竹卷
Steamed bean curd roll with abalone sauce

THB 150

ฮะเก๋ากุ้ง 虾饺
“Har Gau” steamed shrimp dumplings

THB 140

ขนมจีบซิวหม่าย 烧卖
Steamed jumbo pork and shrimp “Siu Mai” with tobiko caviar THB 140

THB 150

All prices are in Thai Baht subject to 10 % service charge and applicable government tax.
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เกี๊ยวกุ้งและปวยเล้งนึ่ง 鲜虾苋菜饺
Steamed shrimp dumplings with Chinese spinach

THB 140

งาทอดไส้ไหล 流沙芝麻球
Sesame ball with creamy egg yolk

THB 140

All prices are in Thai Baht subject to 10 % service charge and applicable government tax.
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